
 
AUTÒNOMS: PRESTACIÓ EXTRORDINÀRIA PER CESSAMENT O REDUCCIÓ DE 
L’ACTIVITAT DERIVAT DE L’ALERTA SANITÀRIA (COVID-19)  
 
AMB CARACTER GENERAL: LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A AUTÒNOMS PER 
CESSAMENT O REDUCCIÓ DE L’ACTIVITAT CONSISTEIX EN UNA PRESTACIÓ EQUIVALENT AL 
70% DE LA BASE REGULADORA.  
 
1. SOL·LICITANTS  
 
Qualsevol autònom inscrit en el règim corresponent que es vegi afectat pel tancament de 
negocis a causa de la declaració de l'estat d'alarma o la facturació de la qual el mes de març 
caigui un 75% respecte a la mitjana mensual del semestre anterior.  
No es precís que l’autònom cursi la baixa al Regim Especial d’Autònoms ni és exigible que 
tingui la cobertura de la prestació ordinària del cessament d’activitat.  
 
2. PERIODE MÍNIM DE COTITZACIÓ  
 
Per a sol·licitar aquesta prestació, no és necessari complir el període mínim de cotització exigit 
per a altres prestacions, només és necessari estar d'alta a algun dels règims i trobar-se al 
corrent de pagament de les cotitzacions socials. Encara que es pot accedir a la prestació fins i 
tot tenint algun deute amb la Seguretat Social. La Seguretat Social permetrà als qui no estiguin 
al dia dels pagaments en la data de la suspensió de l'activitat o de la reducció de la facturació si 
ingressen les quotes degudes en un termini de 30 dies. Una vegada produït el pagament, es 
podrà accedir a aquesta prestació.  
 
3. AUTÒNOMS QUE TENEN TREBALLADORS AL SEU CÀRREC  
 
Els autònoms que tinguin treballadors al seu càrrec i hagin hagut de tancar per la declaració de 
l'estat d'alarma o hagin vist caure la seva facturació un 75% poden presentar un ERTE per als 
seus treballadors i sol·licitar aquesta prestació extraordinària.  
 
4. COTITZACIONS  
 
El cobrament d’aquesta prestació consisteix en el fet que qui causi dret a ella la cobrarà i, a 
més, no pagarà les cotitzacions i se li tindrà per cotitzat.  
 
5. EFECTES EN LES BONIFICACIONS ACTUALS (com la tarifa plana)  
 
Durant el temps que es percebi aquesta prestació extraordinària computarà com efectivament 
cotitzat, per la qual cosa poden sol·licitar-la els autònoms que estiguin rebent aquestes ajudes 
i no perdran les bonificacions condicionades al manteniment de l'activitat.  
 
6. AUTÒNOMS OBLIGATS A SEGUIR PRESTANT EL SERVEI DURANT L’ESTAT D’ALARMA  
 
Poden acollir-se a la prestació si acrediten la caiguda en la facturació d'almenys un 75%. Si 
acrediten la reducció dels seus ingressos en el 75% previst, es pot compatibilitzar la prestació i 
l'activitat.  
 
  



 
 
7. AUTÒNOM QUE TRIBUTEN PER MÒDULS  
 
Ara mateix no s’ha especificat res per a aquest supòsit.  
 
8. QUANTIA DE LA PRESTACIÓ  
 
Serà equivalent al 70% de la base reguladora. Pel que, quan s'hagi cotitzat per cessament 
d'activitat durant almenys 12 mesos, l'import és el 70% de la base reguladora, però per a qui 
hagi cotitzat menys temps, tindrà dret al 70% de la base mínima de cotització del col·lectiu al 
qual pertanyi el treballador.  
 
9. DURADA DE LA PERCEPCIÓ  
 
Un mes, amb possibilitat d'ampliació fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, 
en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior al mes.  
 
10. DES DE QUAN ES POT SOL·LICITAR LA PRESTACIÓ?  
 
En el cas dels autònoms amb un negoci obligat a tancar per la declaració de l'estat d'alarma: 
des del 18 de març. Els autònoms que han de presentar documentació acreditativa de la 
caiguda de facturació mensual: des del moment en què puguin presentar aquesta 
documentació. 


